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Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget med fokus främst på
injicerade vacciner. Den nya strategin beslutades sedan utvecklingen av
Immunose™ FLU avbrutits.
Eurocine Vaccines har tecknat tre avtal om utvärdering av vaccinkandidater, som en
del av den nya strategin.
Eurocine Vaccines har utsett Dr. Pierre A. Morgon till ordförande.
Eurocine Vaccines har anställt Dr. Karl Ljungberg som chef för preklinisk utveckling.
Eurocine Vaccines har utsett VD Dr. Hans Arwidsson till styrelseledamot.
Eurocine Vaccines extra bolagsstämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att anta en ny bolagsordning samt om minskning av aktiekapitalet.
Eurocine Vaccines genomförde en riktad kvittningsemission för ett lån om ca
0,8 Mkr.
Eurocine Vaccines optionslösen tillförde 0,8 miljoner kronor.
Eurocine Vaccines genomförde en riktad kvittningsemission till VisMederi.
Eurocine Vaccines upprättade kontrollbalansräkning och genomfört första och andra
kontrollstämma som båda beslutade om fortsatt drift.
Eurocine Vaccines genomförde en företrädesemission som tillförde Bolaget 14,0
miljoner kronor före emissionskostnader.
Resultatet efter skatt under räkenskapsåret uppgick till -21,1 Mkr (f.å. -42,5 Mkr)
Resultatet efter skatt under fjärde kvartalet uppgick till -3,4 Mkr (f.å. -8,3 Mkr)
Intäkterna under räkenskapsåret uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr)
Resultat per aktie för räkenskapsåret -0,21 kr (-0,70 kr)
Resultat per aktie för fjärde kvartalet -0,02 kr (-0,12 kr)
Likvida medel vid räkenskapsårets slut var 4,9 Mkr (9,7 Mkr)

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
•

Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med block-busterpotential för
fortsatt preklinisk utveckling.
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VD kommenterar
Bästa aktieägare,

Det gångna räkenskapsåret har varit en händelserik period för Eurocine Vaccines.
Ny strategi

Under hösten 2018 tog vi beslut om en ny strategisk inriktning för Bolaget, efter att vår
tidigare inriktning mot nasala vacciner inte producerat de resultat som vi förväntade.
Det spår vi nu arbetar på innefattar utvärdering av tre vaccinkandidater för traditionell
injicering, där vi efter genomförd utvärdering kunnat selektera två vaccinkandidater för
fortsatt preklinisk utveckling. Vi lyckades att etablera avtalsrelationer med leverantörer
av vaccinkandidater, genomföra experimentella studier, utvärdering och selektering på
rekordkort tid.

Med andra ord befinner vi oss nu i en ”turn-aroundfas” för Eurocine Vaccines, där vi ser
nya, mycket intressanta affärsmöjligheter med injicerad vaccinering.
Selektering av vaccinkandidater

Tidigt i augusti kunde vi selektera två vaccinkandidater för fortsatta prekliniska studier.
Båda vaccinkandidaterna inriktas mot sexuellt överförda sjukdomar i människa, där det
i båda fallen dessutom saknas förebyggande vacciner idag.
Den tredje vaccinkandidaten kan senare i höst komma att bli föremål för en
bidragsansökan. Det kan i så fall ske inom ramen för samarbetet med den icke
vinstdrivande organisationen i USA.
Block-busterpotential

Många intressenter inom vaccinmarknaden söker aktivt efter medel att möta de stora
behoven av förbättrade vacciner, särskilt i speciella populationer såsom barn, ungdomar
och äldre. I det sammanhanget är teknologin utvecklad av Eurocine Vaccines väl
positionerad och erbjuder flera konkurrenskraftiga egenskaper.

En marknadsanalys, som vi låtit Globe Life Sciences Ltd. (London, UK) genomföra, pekar
på en mycket intressant potential inom båda de marknadssegment som de två
selekterade vaccinkandidaterna representerar – en årlig försäljning på mer än en
miljard USD för vart och ett av segmenten, som båda återfinns inom sexuellt överförbara
smittsamma sjukdomar.
Fortsatt utveckling

Nu förbereder vi den fortsatta prekliniska utvecklingen, samtidigt som vi ser över
avtalsrelationen med respektive vaccinleverantör. Det innebär sammantaget att jag ser
fram emot den kommande hösten och nästa år, för att fullfölja vår pågående ”turnaround” av Eurocine Vaccines. På vägen fram emot klinisk fas, och kommersialisering i
samarbete med partner i ett längre perspektiv, kommer vi att se en rad aktiviteter. Vi
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bygger vidare på de styrkor vi har byggt upp i Bolaget och som gör oss unika i den fas vi
nu befinner oss.
•

•
•

Vår teknologiplattform har sedan tidigare visats vara säker i människa i fler än 400
försökspersoner.
Prekliniska försök har visat att teknologiplattformen faktiskt fungerar och den är
dessutom kompatibel med olika typer av vaccinantigen (olika struktur, storlek eller
kemi) och antigen från flera olika sjukdomstyper.
En omfattande teknologiskt know-how uppbyggd i Bolaget, en bred aktieägarbas och
en omfattande erfarenhet av vaccinindustrin hos både styrelsen och ledningen.

Flexibel och erfaren organisation

Under våren tog Pierre A. Morgon över ordförandeklubban i styrelsen. Han har varit
tongivande styrelseledamot sedan 2013 och har en imponerande erfarenhet från den
globala vaccinindustrin. Karl Ljungberg, som vi har rekryterat som chef för preklinisk
utveckling har en bakgrund som klippt och skuren för de uppgifter som ligger framför
oss enligt vår nya strategi. Jag är mycket nöjd med att arbeta med ett så kompetent och
erfaret team i den fortsatta utvecklingen. Vår flexibla organisation och arbetssätt har,
tillsammans med våra låga fasta kostnader, gjort att vi under året snabbt har kunnat
anpassa oss efter den ny strategin och kraftigt minskat de specifika kostnader som har
varit förknippade med den tidigare inriktningen. Det har resulterat i mer än halverade
kostnader jämfört med förra räkenskapsåret.
Jag är också glad och tacksam över det stöd som ni aktieägare har visat under det
gångna året och ser fram emot att möta många av er vid kommande aktieägarträffar.
Hans Arwidsson
Verkställande direktör
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Resultat och ställning
Resultatet för räkenskapsåret efter skatt uppgick till -21,1 Mkr (-42,5 Mkr) eller -0,21 kr
(-0,70 kr) per aktie. För fjärde kvartalet är resultatet efter skatt -3,4 Mkr (-8,3 Mkr) eller
-0,02 kr (-0,12 kr) per aktie. Likvida medel vid räkenskapsårets utgång uppgick till 4,9
Mkr (9,7 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges och uppgifterna
inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Eurocine Vaccines har beslutat om ny strategi för bolaget med fokus främst på
injicerade vacciner. Den nya strategin beslutades sedan utvecklingen av
Immunose™ FLU avbrutits
Styrelsen i Eurocine Vaccines har beslutat att bolaget i sin fortsatta verksamhet ska
fokusera på två strategiska områden, injicerade vacciner för humant bruk samt nasala
och injicerade veterinära vacciner.

Bolagets mål för det första halvåret 2019 har varit dels att identifiera och utvärdera 3–4
vaccinkandidater som representerar 2–4 terapeutiska områden, dels att selektera 1–2
av dessa vaccinkandidater som lämpliga för fortsatt utveckling. I ett pressmeddelande
daterat 2018-11-14 offentliggjorde Eurocine Vaccines omfattande information om
bolagets nya strategi och bakgrunden till den.

Den nya strategin beslutades av styrelsen sedan den kliniska utvecklingen av bolagets
nasala influensavaccinkandidat Immunose™ FLU avbrutits, baserat på en djupgående
analys av immundata från den senaste kliniska studien med Immunose™ FLU i äldre
vuxna, inklusive omfattande feedback från externa rådgivare. Styrelsens bedömning var
att fortsatt utveckling skulle vara alltför kostsam och riskfylld för ett litet bolag.
Eurocine Vaccines har tecknat tre avtal om utvärdering av tre vaccinkandidater,
som en del av den nya strategin

Eurocine Vaccines har tecknat tre avtal om utvärdering av tre vaccinkandidater. Två av
vaccinkandidaterna är nya vacciner mot virussjukdomar i människa, varav den ena
utvärderas i samarbete med en icke vinstdrivande organisation i USA. Avtalet om den
tredje vaccinkandidaten, som är ett nytt förebyggande vaccin mot en bakteriell sjukdom
i människa, har tecknats med ett svenskt universitet, forskare vid universitetet samt ett
bolag. Utvärderingarna utgör en del av bolagets nya strategi, enligt beskrivning ovan.
Eurocine Vaccines har utsett Pierre A. Morgon till ordförande

Eurocine Vaccines styrelse har utsett styrelseledamoten Dr. Pierre A. Morgon till
ordförande för Eurocine Vaccines. Han ersatte Michael Wolff Jensen som tidigare
aviserade sin avgång. Pierre A. Morgon är CEO (VD) i MRGN Advisors,
styrelseordförande i Virometix, i Theradiag, och Alma Biotherapeutics samt Regional
partner i Mérieux Développement. Han har mer än 28 års erfarenhet från
läkemedelsindustri, biologisk industri samt från vård-IT, både i marknadspositioner
(från nationell produktchef, ICI Pharma och Synthelabo, Frankrike till Vice President,
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global marknadsstrategi vid Sanofi Pasteur, Frankrike) och som affärsansvarig (från
affärsområdeschef hos Bristol-Myers Squibb och Schering Plough till general manager
för Yamanouchi och Bio Alliance Pharma). Vidare har han praktisk erfarenhet av blockbuster produkter i olika marknader, länder och organisationer. Pierre A. Morgon är
Doctor of Industrial Pharmacy, Master of Business Law och Master of Business
Administration.
Eurocine Vaccines har anställt Dr. Karl Ljungberg som chef för preklinisk
utveckling

Eurocine Vaccines har anställt Dr. Karl Ljungberg som bolagets chef för preklinisk
utveckling från 1 juni 2019. Han ersätter chefen för forskning och utveckling som slutar
på egen begäran. Karl Ljungberg är disputerad molekylärbiolog med lång erfarenhet av
immunologi, virologi och speciellt vaccinologi från Karolinska Institutet, University of
North Carolina och Folkhälsomyndigheten.
Eurocine Vaccines har utsett VD Dr. Hans Arwidsson till styrelseledamot

I enlighet med valberedningens förslag beslutade bolagsstämman att välja Hans
Arwidsson till ny styrelseledamot. Dr. Hans Arwidsson är VD i Eurocine Vaccines AB och
har bred ledarerfarenhet från läkemedelsindustrin, bland annat från Astra och
AstraZeneca. Han är apotekare och doktor i farmaceutisk vetenskap från Uppsala
Universitet, Master of Business Administration från Handelshögskolan i Stockholm samt
Certifierad styrelseledamot från Styrelseakademien. Vidare är Hans Arwidsson
styrelseordförande i Nanexa AB och styrelseledamot i XSpray Pharma AB.

Eurocine Vaccines extra bolagsstämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att anta en ny bolagsordning samt om minskning av aktiekapitalet
Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning
med ändrade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Vidare beslutade
bolagsstämman om minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för att täcka
förlust i bolaget. Efter beslutet verkställts är bolagets aktiekapital c:a 530 787,66 kronor.
Eurocine Vaccines genomförde en riktad kvittningsemission för ett lån om c:a
0,8 Mkr

Eurocine Vaccines styrelse genomförde, med stöd av bemyndigande från årsstämman i
december 2017, en riktad emission av 445 500 aktier till Recall Capital Nordic AB med
betalning genom kvittning av ett lån om 820 165,50 kronor. Syftet med emissionen var
att stärka Bolagets rörelsekapital. Teckningskursen per aktie fastställdes till 1,841 kr.
Eurocine Vaccines optionslösen tillförde 0,8 miljoner kronor

Eurocine Vaccines avslutade lösenperioden för teckningsoptionen EUCI TO 2. Bolaget
tillfördes därmed c:a 0,8 miljoner kronor före emissionskostnader.
Eurocine Vaccines genomförde en riktad kvittningsemission till VisMederi

Styrelsen i Eurocine Vaccines genomförde, med stöd av bemyndigande från årsstämman
i december 2017, en riktad nyemission till VisMederi Srl om 13 652 101 aktier.
Betalning av emissionen skedde genom kvittning av en fordran om cirka 3,3 miljoner
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kronor. Bolaget genomförde den riktade emissionen för att kunna knyta en strategiskt
viktig vetenskaplig partner till Bolaget. VisMederi Srl är ett privat bolag, beläget i Siena,
Italien, som erbjuder kvalificerade vaccinanalyser, bland annat inom influensaområdet.
Eurocine Vaccines har ett nära samarbete med VisMederi.

Eurocine Vaccines upprättade kontrollbalansräkning och genomförde första och
andra kontrollstämma som båda beslutade om fortsatt drift

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning per den 31 december 2018 samt låtit
denna granskas av bolagets revisor. Kontrollbalansräkningen utvisade att bolagets eget
kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen i Bolaget har
vidare låtit upprätta en kontrollbalansräkning per den 30 april 2019, samt låtit denna
granskas av bolagets revisor. Denna kontrollbalansräkning utvisade att bolagets brist i
det egna kapitalet var helt läkt och att det egna kapitalet uppgick till minst det
registrerade aktiekapitalet. Med anledning av ovanstående genomfördes två extra
bolagsstämmor, där styrelsens primära beslutsförslag om fortsatt drift antogs vid båda
stämmorna.
Eurocine Vaccines genomförde en företrädesemission som tillförde Bolaget 14,0
miljoner kronor före emissionskostnader

Företrädesemissionen som beslutades av styrelsen och godkändes av den extra
bolagsstämman den 15 mars 2019 tecknades till 90,1 procent och Bolaget tillfördes
därmed 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader och 10,2 miljoner kronor efter
emissionskostnader om 3,8 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Eurocine Vaccines har selekterat två vaccinkandidater med block-busterpotential
för fortsatt preklinisk utveckling
Eurocine Vaccines har beslutat att selektera två injicerade vaccinkandidater för fortsatta
prekliniska studier, med målsättningen att inleda klinisk utveckling med en av
kandidaterna i fjärde kvartalet 2020 eller första kvartalet 2021.

Information om verksamheten

Eurocine Vaccines är ett forskningsbolag som fokuserar på injicerade vacciner för
humant bruk och veterinära vacciner, där både injicerade och nasala vacciner
inkluderas. Vaccinerna baseras på Bolagets teknologiplattform, Endocine™, som har
dokumenterat god säkerhet i människa.
För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets
årsredovisning för räkenskapsåret 2017/2018.
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Utvecklingsprojekt
Tre vaccinkandidater har utvärderats prekliniskt som injicerade vacciner
Sedan bolaget beslutade om den nya strategin i oktober 2018 har tre avtal tecknats om
utvärdering av vaccinkandidater. Alla tre vaccinkandidaterna avser förebygga mot
smittsamma sjukdomar i människa. Två av kandidaterna inriktar sig mot virala
sjukdomar och en av kandidaterna mot en bakteriell sjukdom.

Två vaccinkandidater har selekterats för fortsatt utveckling
Bolaget har nu selekterat två av vaccinkandidaterna för fortsatt preklinisk utveckling.
Båda vaccinkandidaterna inriktas mot sexuellt överförda sjukdomar i människa, där det
i båda fallen saknas förebyggande vacciner idag. Den ena vaccinkandidaten inriktar sig
mot en virussjukdom och den andra mot en bakteriell sjukdom. Globe Life Sciences Ltd.
(London, UK), ett företag specialiserat på marknadsanalys, bedömer
marknadspotentialen för vacciner inom vart och ett av sjukdomsområdena som
kandidaterna representerar, till mer än en miljard USD per år.
Prekliniska resultat och planer
Bolaget har selekterat två av vaccinkandidaterna för fortsatt preklinisk utveckling.

Målsättningen är att inleda klinisk utveckling med en av kandidaterna i fjärde kvartalet
2020 eller första kvartalet 2021. Det innebär att en komplett regulatorisk ansökan för
att genomföra klinisk prövning planeras till andra halvåret 2020 för en av kandidaterna.
En sådan ansökan innefattar bland annat toxikologisk dokumentation, liksom
dokumentation av tillverkning och kvalitetskontroll, det senare ofta benämnt CMC,
Chemistry, Manufacturing and Control.

Adjuvanseffekt av Endocine™ vid injicerad vaccinering har bekräftats i båda studierna
med virusvaccinkandidaterna. Immunresponsen mot det bakteriella vaccinet är kraftig
både med och utan adjuvans i den genomförda första studien. Det kommer att optimeras
ytterligare i det fortsatta prekliniska arbetet.
Kliniska resultat och planer
Teknologiplattformen Endocine™ har visat sig vara säker för användning vid nasal
vaccinering i människa, påvisat i fem kliniska studier med över 400 personer.
Målsättningen är att inleda klinisk utveckling med en av de selekterade
vaccinkandidaterna i fjärde kvartalet 2020 eller första kvartalet 2021.

Eurocine Vaccines aktie

Eurocine Vaccines aktie är listad på Spotlight Stock Market,
www.spotlightstockmarket.com, och handlas i OM Stockholmsbörsens SAX-system.
Aktien har kortnamn EUCI och ISIN-kod SE0001839069. Antalet utestående aktier per
2019-06-30 var 212 314 953 stycken. Slutkursen den 28 juni 2019 var 0,129 kr.
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Insynspersoners innehav i Eurocine Vaccines AB samt förändring sedan
föregående bokslutsrapport
Insynsperson

Hans Arwidsson

Pierre A. Morgon
Jan Sandström

Pär Thuresson

TO = teckningsoptioner

Innehav 2019-06-30

Förändring från
föregående
bokslutsrapport

1 329 900 aktier

822 400 aktier

666 665 aktier

466 665 aktier

187 100 aktier
745 832 aktier

-10 000 TO

187 100 aktier
-50 000 TO

229 166 aktier
-129 166 TO

Insynspersonen Lars Kylberg är inte aktieägare i Bolaget och ingen förändring har skett
under räkenskapsåret. Michael Wolff Jensen och Anna-Karin Maltais har avregistrerats
som insynspersoner under räkenskapsåret.

Finansiell utveckling

Allmänt
Bolaget fokuserar i sin fortsatta verksamhet på två strategiska områden, injicerade
vacciner för humant bruk samt nasala och injicerade veterinära vacciner. Den nya
strategin bygger på befintlig teknologiplattform och den omfattande kunskap och
erfarenhet som genererats i bolaget under de senaste åren.
För en utförligare beskrivning av Eurocine Vaccines verksamhet, se Bolagets
årsredovisning för räkenskapsåret 2017/2018.
Intäkter
Intäkterna under räkenskapsåret har uppgått till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).

De första intäkterna från bolagets verksamhet beräknas vara intäkter från samarbeten
kring Bolagets adjuvansteknologi Endocine™ eller kring vaccinprodukter som bygger på
teknologiplattformen.

Kostnader
Årets kostnader präglas som tidigare år av kostnader för forskning och utveckling av
bolagets produkter, under räkenskapsårets första kvartal med huvudfokus på nasalt
influensavaccin. Vidare investeringar i bolagets nasala influensavaccin har avbrutits
sedan i oktober och bolagets verksamhet koncentreras därefter på två områden inom
den nya strategin; 1) injicerade vacciner för humant bruk och 2) veterinära vacciner, där
både injicerade och nasala vacciner inkluderas.
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Kostnaderna för bolagets forskning och utveckling inklusive löner uppgick för perioden
till 12,7 Mkr (32,9 Mkr) och kvartalets kostnader uppgick till 1,2 Mkr (6,1 Mkr). Av
periodens forskningskostnader utgörs 76 % (90 %) av kostnader för underleverantörer
och kontraktsforskare, motsvarande siffra för fjärde kvartalet är 49 % (87 %).
Kostnadsminskningen jämfört med föregående år, särskilt under de tredje och fjärde
kvartalen av räkenskapsåret, är en följd av att den nya strategin nu har implementerats
och kostnaderna har anpassats efter det.
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster för räkenskapsåret uppgick till -21,1 Mkr (-42,5 Mkr).
Kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till -3,4 Mkr (-8,3 Mkr).
Finansiering och finansiell ställning
Likvida medel uppgick per den 30 juni 2019 till 4,9 Mkr (9,7 Mkr).

Företrädesemissionen som beslutades av styrelsen och godkändes av den extra
bolagsstämman den 15 mars 2019 tecknades till 90,1 procent och Bolaget tillfördes
därmed 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader och 10,2 miljoner kronor efter
emissionskostnader om 3,8 miljoner kronor. Bolagets likvida medel beräknas täcka
Bolagets kapitalbehov till mitten av november 2019. Därefter har Bolaget, enligt
styrelsens bedömning, sammantaget ett nettokapitalbehov om strax över 20 miljoner
kronor till och med fjärde kvartalet 2020. Styrelsen har inlett arbetet med att utvärdera
olika finansieringsalternativ för att tillgodose föreliggande kapitalbehov. Härefter finns
enligt styrelsen ytterligare ett presumtivt kapitalbehov för att inleda kliniska studier
runt årsskiftet 2020/2021. Denna uppskattning är dock i dagsläget svår att fastställa
mer exakt eftersom den är beroende av bland annat avtalsrelationen med respektive
vaccinantigenägare samt andra faktorer. Styrelsens bedömning är att verksamheten
kommer att kunna finansieras de kommande tolv månaderna.
Eget kapital
Vid periodens utgång uppgick Koncernens soliditet till 63 % (74 %).

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Koncernen och moderbolaget har i likhet med föregående år inga ställda säkerheter
eller ansvarsförbindelser.

Moderbolaget

Hela bolagets verksamhet drivs i moderbolaget Eurocine Vaccines AB varför periodens
finansiella utveckling i koncernen är densamma som i moderbolaget.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Eurocine Vaccines fokuserar på injicerade vacciner för humant bruk och veterinära
vacciner, där både injicerade och nasala vacciner inkluderas. Vaccinerna baseras på
Bolagets teknologiplattform, Endocine™, som har dokumenterat god säkerhet i
människa.

Det finns en risk för att resultaten från de fortsatta prekliniska studierna inte uppfyller
förväntningarna avseende immunologisk effekt eller säkerhet.
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Om bolaget inte kan generera fortsatta resultat enligt den nya strategin och tidplanen,
skulle det kunna komma att påverka bolagets finansiella ställning negativt.

Bolaget är i hög grad beroende av samarbeten med olika aktörer. Det finns risk för att
befintliga eller framtida samarbeten inte kan etableras, inte kan uppnås, inte fungerar
som avsett eller att Bolaget inte kan ingå avtal på de villkor som Bolaget önskar. Om så
skulle ske skulle Bolagets kommersialiseringsmöjligheter påverkas negativt och därmed
även inverka negativt på Bolagets lönsamhet, resultat och ekonomiska ställning.
Om bolagets fortsatta utvecklingsaktiviteter inte skulle uppnå acceptabla resultat, till
exempel med avseende på biverkningar, immunologisk effekt eller skyddseffekt, kan
detta komma att väsentligt påverka bolagets verksamhet negativt. I detta fall kan
bolaget komma att sakna möjligheter att framgångsrikt utveckla och utlicensiera eller
kommersialisera sina produkter till villkor som Bolaget önskar.

Bolagets förmåga att teckna framgångsrika avtal med partners är beroende av bland
annat Bolagets finansiella styrka, ett framgångsrikt utvecklingsarbete, kvaliteten på
Bolagets produktkandidater och att Bolaget i övrigt framstår som en trovärdig partner.
Det kan inte uteslutas att bolagets potentiella samarbetspartners ställer krav på att
kompletterande studier genomförs på Eurocine Vaccines produkter, vilket i så fall
kommer att påverka Bolagets finansiella ställning negativt.
Vidare finns en risk att läkemedelsmyndigheter kan kräva ytterligare studier för att
bolagets produkter ska godkännas, vilket väsentligt ökar kostnaderna för Eurocine
Vaccines.
För en utförligare beskrivning av väsentliga riskfaktorer i Eurocine Vaccines
verksamhet, se Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2017/2018.
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Koncernens resultaträkningar
Kvartal 4
2018/2019

Kvartal 4
2017/2018

Räkenskapsår
2018/2019

Räkenskapsår
2017/2018

19-04-01

18-04-01

18-07-01

17-07-01

-19-06-30

-18-06-30

-19-06-30

-18-06-30

-

-

-

-

-

-

Övriga externa
kostnader

-2 007

-8 329

-5 830

-35 544

-3 402

-1 809

-15 039

Rörelseresultat

-1 395

-6 520

-20 869

-42 485

-36

-

-247

-

Tusentals
kronor

Nettoomsättning
Övriga intäkter

Summa intäkter

-

-

-

-

-

-

Rörelsens
kostnader

Personalkostnader

Finansiella
intäkter och
kostnader

-6 941

Resultat efter
finansiella poster

-3 438

-8 329

-21 116

-42 485

Periodens
resultat

-3 438

-8 329

-21 116

-42 485

-0,02

-0,12

-0,21

-0,70

-0,02

-0,12

-0,21

-0,70

Resultat per aktie,
kronor
Resultat per aktie
efter utspädning,
kronor

Antal aktier vid
slutet av perioden
Genomsnittligt
antal utestående
aktier

212 314 953

67 474 109

212 314 953

67 474 109

173 106 989

67 474 109

98 446 385

61 061 589

Övrigt totalresultat för koncernen överensstämmer med årets resultat.

Periodens resultat samt resultat per aktie är i sin helhet hänförlig till moderföretagets ägare då koncernen saknar
minoritetsintressen.
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Koncernens förändring i eget kapital
Tusentals kronor

Ingående balans per 1 juli 2017
Nyemission

Emissionskostnader

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Ansamlad
förlust

Summa
eget
kapital

6 110

180 397

-161 592

24 915

1 602

Summa totalresultat för perioden

Utgående balans per 30 juni 2018

7 712

Ingående balans per 1 juli 2018
Minskning av aktiekapital
Nyemission

Emissionskostnader

Summa totalresultat för perioden

Utgående balans per 30 juni 2019

31 195

-6 069

32 797
-6 069

205 523

-42 485

-204 077

-42 485

7 712

205 523

-204 077

9 158

9 430

9 480

-16 611

531
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16 611
-3 564

228 050

9 158

0

18 910
-21 116

-225 193

-3 564

-21 116

3 388

Koncernens balansräkningar
2019-06-30

2018-06-30

Likvida medel

458

Summa omsättningstillgångar

4 952

2 726

5 410

12 396

Summa tillgångar

5 410

12 396

531

7 712

Tusentals kronor
Tillgångar

Omsättningstillgångar
Kundfordringar och andra fordringar

9 670

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital
Ansamlad förlust

Summa eget kapital

228 050

205 523

-225 193

3 388

-204 077

3 238

9 158

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och andra skulder
Summa skulder

2 022

2 022

3 238

Summa eget kapital och skulder

5 410

12 396
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Koncernens kassaflödesanalys
Räkenskapsår
2018/2019

Räkenskapsår
2017/2018

18-07-01

17-07-01

-19-06-30

-18-06-30

-20 869

-42 485

0

0

Tusentals kronor

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

0

-247

0
0

-21 116

-42 485

2 268

-1 216

-1 845

-20 064

-45 224

Nyemission

Emissionsutgifter

18 910

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

-3 564

32 797

15 346

26 728

Årets kassaflöde

-4 718

-18 496

Likvida medel vid årets slut

4 952

9 670

förändringar av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-894

Finansieringsverksamhet

Likvida medel vid årets början

9 670
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-6 069

28 166

Koncernens nyckeltal
Kvartal 4
2018/2019

Kvartal 4 Räkenskapsår Räkenskapsår
2017/2018
2018/2019
2017/2018

19-04-01

18-04-01

18-07-01

17-07-01

-19-06-30

-18-06-30

-19-06-30

-18-06-30

Na

Na

Na

Na

0

0

0

0

NYCKELTAL
Rörelsemarginal, %
Vinstmarginal, %
Soliditet, %

Skuldsättningsgrad, %
Investeringar

Antal anställda vid periodens slut
Data per aktie

Resultat per aktie, före
utspädning, kr

Resultat per aktie, efter
utspädning, kr

Eget kapital per aktie, före
utspädning, kr

Eget kapital per aktie, efter
utspädning, kr

Na

Na

63

Na

74

0

63

0

3

0

4

3

Na
74

0
4

-0,02

-0,12

-0,21

-0,70

0,02

0,14

0,02

0,14

-0,02

-0,12

0,02

-0,21

0,14

0,02

-0,70
0,14

Antal aktier vid periodens slut

212 314 953

67 474 109

212 314 953

67 474 109

Genomsnittligt antal aktier, efter
utspädning

173 106 989

67 474 109

98 446 385

61 061 589

Genomsnittligt antal aktier, före
utspädning
UTDELNING

173 106 989
0

67 474 109
0

98 446 385

DEFINITIONER

Rörelsemarginal, %, = Rörelseresultat i procent av årets fakturering.

Vinstmarginal, %, = Resultat efter finansnetto i procent av årets fakturering.
Soliditet, %, = Eget kapital i procent av balansomslutning.

Skuldsättningsgrad, %, = Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Resultat per aktie, SEK, = Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie, SEK = Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.
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0

61 061 589

0

Moderbolagets resultaträkningar
Kvartal 4
2018/2019

Kvartal 4
2017/2018

Räkenskapsår
2018/2019

Räkenskapsår
2017/2018

19-04-01

18-04-01

18-07-01

17-07-01

-19-06-30

-18-06-30

-19-06-30

-18-06-30

Nettoomsättning

-

-

-

-

Summa intäkter

-

-

-

-

Tusentals
kronor

Övriga intäkter

-

-

-

-

Rörelsens
kostnader
Övriga externa
kostnader

-2 007

-8 329

-5 830

-35 544

-3 402

-1 809

-15 039

Rörelseresultat

-1 395

-6 520

-20 869

-42 485

-36

-

-247

-

Personalkostnader

-6 941

Resultat från
finansiella poster
Finansiella
intäkter och
kostnader

Resultat efter
finansiella poster

-3 438

-8 329

-21 116

-42 485

Periodens
resultat

-3 438

-8 329

-21 116

-42 485
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Moderbolagets balansräkningar
2019-06-30

2018-06-30

100

100

100

100

Kortfristiga fordringar

367

Summa kortfristiga fordringar

91

2 406

458

2 726

9 570

Tusentals kronor
Tillgångar

Finansiella tillgångar
Aktier i dotterbolag

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Förutbetalda kostnader

320

Kassa och Bank

Summa omsättningstillgångar

4 852

5 310

12 296

Summa tillgångar

5 410

12 396

531

7 712

219 143

196 616

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Överkursfond

Ansamlad förlust
Årets förlust

Summa eget kapital

8 907

8 907

-204 077

-161 592

3 388

-42 485

9 158

3 238

-21 116

Leverantörsskulder och andra skulder

Summa kortfristiga skulder

2 022

2 022

3 238

Summa eget kapital och skulder

5 410

12 396

Inga

Inga

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter

Ställda ansvarsförbindelser

Inga
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Inga

Redovisnings och värderingsprinciper

Denna bokslutskommuniké är upprättad i överensstämmelse med IAS 34, Interim
Financial Reporting.
För moderbolaget har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2
Redovisning för juridisk person tillämpats vid upprättandet av denna
bokslutskommuniké.

Koncernen och moderföretagets redovisningsprinciper är oförändrade med det som
beskrivs i årsredovisningen för 2017/2018.
Inga andra nya eller omarbetade IFRS har trätt i kraft som förväntas ha någon
betydande påverkan på koncernen.
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Nästa redovisningstillfälle

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018/2019 beräknas hållas tillgänglig från den
27 november 2019.

Delårsrapport för perioden 1 juli till 30 september 2019 publiceras den 27 november
2019.
Årsstämman äger rum den 19 december 2019.

Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning.
Solna 2019-08-15

Eurocine Vaccines AB (Publ)
Pierre A Morgon
Styrelseordförande

Hans Arwidsson
Styrelseledamot
och Verkställande Direktör

Jan Sandström
Styrelseledamot

Pär Thuresson
Styrelseledamot

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Arwidsson, Verkställande direktör
Eurocine Vaccines AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Fogdevreten 2
171 65 Solna
Telefon +46 70 634 0171

Investor relations kontakt: hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com
Internet: www.eurocine-vaccines.com
Orgnr: 556566-4298
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Revisorns granskningsrapport
Eurocince Vaccines AB (publ) org nr 556566-4298

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av bokslutskommunikén för Eurocine Vaccines AB per 30 juni
2019 och den tolvmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i
enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna
delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review
Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets
valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer
som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att
vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och
en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA
och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör
det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats
grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet
med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Upplysning av särskild betydelse
Utan att det påverkar vårt uttalande ovan vill vi peka på det som framgår av bokslutskommunikén
under rubriken ”Finansiering och finansiell ställning” avseende koncernens finansiering. Enligt vår
bedömning är det av största vikt att styrelsens arbete med finansieringen är lyckosam. Om koncernen
inte erhåller tillräcklig finansiering inom den tidsram som framgår under rubriken “Finansiering och
finansiell ställning” kan det leda till betydande tvivel beträffande koncernens förutsättningar för
fortsatt drift.
Uppsala den 15 augusti 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Lars Kylberg
Auktoriserad revisor
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